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 Brussel, 8 mei 2017 

Bijlage 1 bij de circulaire NBB_2017_16 

Inhoud van het dossier voor de kennisgeving/aanvraag van een vrijstelling van de clearingverplichting 
 

 
Toepassingsveld 
Deze circulaire is van toepassing op de Belgische financiële en niet-financiële tegenpartijen die 
zijn onderworpen aan het toezicht van de NBB, zoals gedefinieerd in artikel 2 van Verordening 
(EU) nr. 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters (hierna "de EMIR-verordening" genoemd), en die otc-
intragroepderivatentransacties verrichten.  

Hieronder vallen de Belgische kredietinstellingen, de Belgische verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de Belgische beursvennootschappen, hierna "de 
instellingen" genoemd. 
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Het dossier mag gebaseerd zijn op relevante bestaande rapporteringen aan de NBB, namelijk de 
gegevens die werden ingediend overeenkomstig circulaire NBB_2014_02 betreffende de maatregelen ter 
voorbereiding van Solvabiliteit II en de gegevens die werden ingediend overeenkomstig 
circulaire NBB_2011_09 betreffende de risicobeheerfunctie van de kredietinstellingen. Bijgevolg moet het 
dossier beogen aanvullende gegevens te verschaffen die meer specifiek gericht zijn op de risico's en het 
beheer van de intragroepderivatentransacties. 

Het moet met name de volgende relevante gegevens bevatten voor elk tegenpartijpaar dat een vrijstelling 
van de centraleclearingverplichting voor intragroepderivaten aanvraagt of ter kennis brengt: 

 De naam van de (moeder)onderneming waarvoor de intragroepvrijstelling ter kennis wordt gebracht, 
met LEI-code 

 De classificatie van de onderneming in overeenstemming met artikel 2 van de EMIR-verordening: 
beleggingsonderneming, verzekeringsonderneming, kredietinstelling, enz. 

 Het adres van de onderneming  

 De persoon die de kennisgeving indient (naam, functie, contactgegevens) 

 Hetzij het tegenpartijpaar, hetzij de lijst van alle tegenpartijparen waarvoor de 
kennisgeving/aanvraag van de vrijstelling van de clearingverplichting voor intragroepderivaten wordt 
ingediend, met inbegrip van: 

o De naam van de respectieve tegenpartij 

o Hun LEI-code 

o Hun classificatie volgens artikel 2 van de EMIR-verordening  

o Het land waar ze zijn gevestigd 

o Hun categorie van instelling volgens artikel 2 van RTS (EU) 2015/2205 van 
6 augustus 2015 

o Indien relevant: Als de tegenpartij in een derde land is gevestigd, heeft de Commissie 
voor dat land een uitvoeringsverordening vastgesteld zoals vermeld in artikel 13, lid 2 
van de EMIR-verordening?  

o Is de entiteit vrijgesteld van de naleving van eigenvermogensvereisten op individuele of 
gesubconsolideerde basis (indien van toepassing)? 

o Volgens welk deel van artikel 3 van de EMIR-verordening voldoen de transacties aan de 
in dat artikel vastgestelde definitie van intragroeptransactie: lid 2, punt a; lid 2, punt b; lid 
2, punt c, of lid 2, punt d? 

o Het type consolidatie tussen de (moeder)onderneming en de tegenpartij (artikel 3, lid 3, 
punten a en b) 

o De aard van de derivatencontracten: beschrijving van de activiteiten die 
derivatentransacties vereisen en vermelding van de reden waarom deze laatste 
intragroeptransacties zijn  

 Details over de gecentraliseerde risicobeheer- en risicobeheersingsprocedure, met bijzondere 
aandacht voor het risicobeheer en de risicobeheersing van derivaten, 
intragroepderivatentransacties en activiteiten die onder de EMIR-verordening vallen, waaronder 
een antwoord op de volgende vragen: 

o Is er binnen de groep een gecentraliseerde risicobeheerfunctie die verantwoordelijk is 
voor de passende en gecentraliseerde risicobeoordeling, -meting en -beheersing voor 
alle betrokken entiteiten binnen de groep, met een duidelijke organisatiestructuur en een 
goed omschreven, transparante en coherente verdeling van de verantwoordelijkheden?  

o Tot welke entiteit behoort deze gecentraliseerde risicobeheerfunctie? 

o Wie is de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor deze entiteit? 

o Welk bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de periodieke herziening van de 
strategieën en de beleidslijnen voor alle risico’s waaraan de entiteiten van de groep zijn 
blootgesteld? Wat is de frequentie van deze herziening? 

o Hoe stuurt de gecentraliseerde risicobeheersingsfunctie de blootstellingen en de risico's 
verbonden aan intragroepderivaten die voor hedgings-/handelsdoeleinden worden 
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aangehouden, als onderdeel van de algemene procedure voor risicobeheersing en -
meting op (geconsolideerd/geaggregeerd) niveau (marktrisico, renterisico, kredietrisico, 
liquiditeitsrisico, ...)? 

o Bestaan er voor alle entiteiten binnen de groep efficiënte identificatie-, beoordelings-, 
management-, beheersings- en rapporteringsprocedures voor de volgende risico's? 
(bijzondere aandacht voor de beheersing van derivaten en 
intragroepderivatentransacties) 

 Kredietrisico en tegenpartijkredietrisico: ja/nee; frequentie van de 
gecentraliseerde beoordeling, de meting, de beheersing en de rapportering? 

 Marktrisico: ja/nee; frequentie van de gecentraliseerde beoordeling, de meting, 
de beheersing en de rapportering? 

 Renterisico: ja/nee; frequentie van de gecentraliseerde beoordeling, de meting, 
de beheersing en de rapportering? 

 Liquiditeitsrisico: ja/nee; frequentie van de gecentraliseerde beoordeling, de 
meting, de beheersing en de rapportering? 

 Operationeel risico: ja/nee; frequentie van de gecentraliseerde beoordeling, de 
meting, de beheersing en de rapportering? 

 Concentratierisico: ja/nee; frequentie van de gecentraliseerde beoordeling, de 
meting, de beheersing en de rapportering? 

 Juridisch risico: ja/nee; frequentie van de gecentraliseerde beoordeling, de 
meting, de beheersing en de rapportering? 

 Restrisico: ja/nee; frequentie van de gecentraliseerde beoordeling, de meting, de 
beheersing en de rapportering? 

o Overige risico's (gelieve nader te bepalen): ja/nee; frequentie van de gecentraliseerde 
beoordeling, de meting, de beheersing en de rapportering? Wat zijn de specifieke 
procedures voor de identificatie, beoordeling, het beheer, de beheersing en de 
rapportering van de transacties tussen de verschillende activiteitensectoren (bv. bank-
/verzekeringssector)?  

o Bestaan er binnen de organisatie mechanismen voor transparante communicatie die het 
leidinggevend orgaan, de effectieve leiding, de bedrijfsonderdelen, de risicobeheerfunctie 
en de andere controlefuncties in staat stellen om informatie te delen over risicometing, 
risicoanalyse en risicobewaking? Gelieve de communicatie te beschrijven en de 
frequentie ervan te vermelden. Specificeer en beschrijf het mechanisme en de frequentie 
van de communicatie voor de derivaten en de intragroepderivatentransacties. 

o Zijn er beleidslijnen, interne procedures en informatiesystemen voor de risico's die 
consistent zijn in alle instellingen van de groep en die ervoor zorgen dat alle bronnen van 
relevante risico's worden geïdentificeerd, op een betrouwbare wijze worden gemeten en 
worden bewaakt op geaggregeerde basis en, indien nodig, per entiteit, per 
bedrijfsonderdeel en per portefeuille? 

o Wordt de belangrijkste informatie inzake risico's regelmatig gerapporteerd aan de 
centrale risicobeheerfunctie, zodat deze de risico's op passende wijze gecentraliseerd 
kan beoordelen, meten en beheersen, voor alle desbetreffende entiteiten van de groep? 
Hoe wordt gewaarborgd dat de informatie volledig, alomvattend en betrouwbaar is?  

o Hoe waarborgen de ingevoerde procedures de consistentie en de efficiëntie van de 
bewaking, de beheersing en het beheer van de risico's binnen elke entiteit van de groep?  

o Kortom, hoe wordt specifiek gegarandeerd dat de risico's verbonden aan otc-
intragroepderivaten op passende wijze worden geïdentificeerd, gemeten, geanalyseerd, 
bewaakt en beheerd, zodat die intragroepderivatentransacties niet centraal gecleard 
hoeven te worden?  

o Gelieve een gedetailleerde beschrijving te geven van de organisatie die is opgezet om de 
risico's waaraan de entiteiten van de groep zijn of zouden kunnen worden blootgesteld, 
te identificeren, te beoordelen, te beheren, te beheersen en te rapporteren, alsook van 
de ingevoerde internecontrolemechanismen.  

 Ondertekening van het kennisgevings-/aanvraagdossier. 


